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Regulamin Konkursu Edukacyjnego  

„Dobra AURA włącza EKOmyślenie” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Dobra AURA włącza EKOmyślenie”. 

2. Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania, zasady przyznawania nagród, 

zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach. 

3. Organizatorami Konkursu są: AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. 
z siedziba w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 27 oraz AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań 
S.A. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 27. 

4. Konkurs realizowany jest przy współpracy z NLD Consulting Nina Leszczyńska-Dudek. 

5. Konkurs realizowany jest w ramach publicznych kampanii edukacyjnych, a głównym jego celem jest podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem oraz odpadami 
opakowaniowymi i tym samym wspomagający osiągnięcie wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz 
odpadów opakowaniowych. Dodatkowo konkurs ma na celu: 

a) kształtowanie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz odpadami 
opakowaniowymi, 

b) zgłębianie wiedzy w zakresie wpływu elektroodpadów i odpadów opakowaniowych na środowisko naturalne , 

c) propagowanie postaw chroniących środowisko naturalne,  

d) budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,  

e) wzmacnianie potrzeby przekazywania wiedzy ekologicznej, w szczególności w zakresie segregacji odpadów 
opakowaniowych oraz prawidłowego postepowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, 

f) budowanie poczucia współodpowiedzialności za planetę, 

g) kształtowanie umiejętności budowania jasnego przekazu prawidłowego postępowania z odpadami. 

6. Konkurs skierowany jest do dzieci z terenu województwa łódzkiego. 

7. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5 – 15 lat. 

8. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 20 EKOzespołów. Decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń do Konkursu 
(po przyjęciu kompletnych zgłoszeń od 20 EKOzespołów proces przyjmowania zgłoszeń zostaje zamknięty).  
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9. Każdy zgłoszony EKOzespół wskazuje Opiekuna (osoba pełnoletnia). 

10. Jeden Opiekun może zgłosić jeden EKOzespół. 

11. Konkurs polega na napisaniu tekstu i nagraniu piosenki o tematyce ekologicznej (na podstawie otrzymanych materiałów 
– tj. tematyki i słów kluczy, które powinny się pojawiać w tekście piosenki) w szczególności dotyczącej prawidłowego 
postępowania ze zużytym sprzętem i odpadami opakowaniowymi  

12. Nagrodzony utwór muzyczny zostanie nagrany w wersji audio i video w profesjonalnym studio nagrań.  

13. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.09.2022 i kończy w dniu przekazania nagród zgodnie z Harmonogramem będącym 
załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

§ 2 

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1. Konkurs - konkurs edukacyjny pod nazwą „Dobra AURA włącza EKOmyślenie”. 

2. Organizatorzy - AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. i AURAEKO 
BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

3. Formularz zgłoszeniowy - dokument opublikowany na stronie Organizatorów, wypełniany przez Uczestników 
deklarujących chęć uczestnictwa w Konkursie. 

4. Uczestnik - EKOzespół zgłoszony przez Opiekuna do udziału w Konkursie. 

5. EKOzespół - grupa dzieci licząca maksymalnie do 10 osób utworzona w celu wspólnego wykonania Zadania 
Konkursowego – napisania i nagrania piosenki. 

6. Zgłoszenie - wypełniony Formularz zgłoszeniowy.  

7. Zadanie Konkursowe – utwór muzyczny o tematyce ekologicznej zrealizowany zgodnie z wytycznymi opisanymi 
w Przewodniku Opiekuna EKOzespołu. 

8. Komisja Konkursowa - grupa utworzona w celu dokonania oceny Zadania Konkursowego. 

9. Opiekun EKOzespołu - osoba pełnoletnia, koordynująca działania i sprawująca opiekę nad EKOzespołem zgłoszonym 
do Konkursu. 

II. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

1. Opiekun zgłasza EKOzespół w wyznaczonym w Harmonogramie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) terminie (jest to termin 
otrzymania przez Organizatorów kompletnego Zgłoszenia). 

2. Za kompletne Zgłoszenie rozumie się: 

a. wypełniony i podpisany przez Opiekuna Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu),  

b. zgoda na wykorzystanie wizerunku Opiekuna i Członków EKOzespołu (Załącznik nr 3 do Regulaminu), 
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c. zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych na udział w Konkursie (Załącznik nr 4 do Regulaminu). 

3. Wszystkie dokumenty niezbędne do skutecznego Zgłoszenia EKOzespołu do Konkursu powinny być przesłane drogą 
elektroniczną na adres e-mail: edukacja@auraeko.pl, a oryginały dokumentów przesłane pocztą na adres: AURAEKO 
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Orzycka 27, 02-695 najpóźniej do dnia 
30.10.2022. Datą przyjęcia Zgłoszenia jest data przesłania dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: 
edukacja@auraeko.pl. Nieprzekazanie oryginałów dokumentów w terminie do 30.10.2022 (decyduje data nadania) jest 
równoznaczne z anulowaniem Zgłoszenia. 

4. Opiekun wypełniając i przesyłając Formularz Zgłoszeniowy składa oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin 

Konkursu. 

Regulamin wraz z załącznikami jest opublikowany w zakładce Aktualności na stronach www.auraeko.pl 

i www.auraekoopakowania.pl. 

III. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Każdy zgłoszony EKOzespół otrzyma od Organizatorów komplet materiałów merytorycznych oraz szczegółowe 
wskazówki do wykonania Zadania Konkursowego. 

2. EKOzespół po otrzymaniu wskazówek i zasad wykonania zadania konkursowego przystępuje do ułożenia tekstu 
piosenki i nagrywa utwór zgodnie z opisem technicznym umieszczonym w przesłanych materiałach.    

3. Nagrany utwór muzyczny należy przesłać na nośniku USB za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Organizatora 
lub za pośrednictwem serwisu WeTransfer (www.wetransfer.com) na adres edukacja@auraeko.pl najpóźniej 
do 30.11.2022. Opiekun EKOzespołu, wysyłając Zadanie Konkursowe oświadcza, że przesłany utwór jest wynikiem 
oryginalnej twórczości członków EKOzespołu i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworu nie są ograniczone 
jakimikolwiek prawami osób trzecich. Opiekun EKOzespołu oświadcza ponadto, że utwór nie był publicznie 
rozpowszechniany lub udostępniany za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania. 

4. Organizatorzy nie będą oceniali wykonanego zadania konkursowego, które będzie uszkodzone i niemożliwe 
do odtworzenia.  

5. Zadania Konkursowe wykonane przez poszczególne EKOzespoły będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną 
przez Prezesa Grupy AURAEKO. 

6. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz specjalista merytoryczny powołany przez 
AURAEKO. 

7. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany z grona członków Komisji. 

8. Obrady Komisji są niejawne, a werdykt ostateczny. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Protokole z  obrad 
i opublikowane na stronach www Organizatorów. 

9. Komisja Konkursowa oceni przekazane w terminie regulaminowym prace zgodnie z następującymi kryteriami: 

a. oryginalność w podjęciu tematu, 

http://www.auraeko.pl/
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b. poziom merytoryczny tekstu, 

c. jasny i czytelny przekaz tekstu piosenki, 

d. walory artystyczne. 

10. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać EKOzespół w powyższych kategoriach to 12 punktów od jednego 
członka Komisji Konkursowej (maksymalnie 3 punkty za każde kryterium).  

11. Zwycięzcą Konkursu jest EKOzespół, który otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku otrzymania najwyższej 
liczby punktów przez więcej niż jeden EKOzespół decydujący głos i prawo wskazania zwycięzcy spośród EKOzespołów 
z taką samą punktacją będzie miał specjalista merytoryczny wchodzący w skład Komisji Konkursowej. 

 

IV. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik/ uczniowie biorący udział w konkursie przesyłając Prace Konkursowe w postaci piosenki ekologicznej (tekst 

i kompozycja muzyczna) przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie 

prawa majątkowe i zależne do przesłanych Prac Konkursowych na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu 

prawu od daty wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:  

a) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie, 

b) wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),  

c) używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatorów, drukowanych 

i elektronicznych (internetowych). 

2. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą przesłania Organizatorom Pracy Konkursowej. 

V. NAGRODY 

1. W konkursie zostaną przyznane 1 nagroda główna i 2 wyróżnienia. 

NAGRODA GŁÓWNA 

• Nagrodą dla członków zwycięskiego EKOzespołu są indywidualne nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 5000 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) brutto (wartość podzielona proporcjonalnie na każdego członka EKOzespołu).  

• Nagrodą dla Opiekuna zwycięskiego EKOzespołu jest nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) 
brutto.  

• Udział zwycięskiego EKOzespołu w 3-dniowych warsztatach wokalnych obejmujących emisję głosu, interpretację 
aktorską, technikę wokalną, trening dykcyjny, praktykę przed mikrofonem i przygotowanie do nagrania w studio. 
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• Nagranie zwycięskiej piosenki w profesjonalnym studio nagrań wraz z realizacją teledysku. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo, jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność, do dokonania korekty językowe j lub merytorycznej treści 
zwycięskiego utworu przed realizacją nagrania.  

I WYRÓŻNIENIE 

• Nagrodą dla członków EKOzespołu są indywidualne nagrody rzeczowe o wartości do 3000 zł (słownie: trzy tysiące 
złotych) brutto (wartość podzielona proporcjonalnie na każdego członka EKOzespołu).  

• Nagrodą dla Opiekuna EKOzespołu jest nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.  

II WYRÓŻNIENIE 

• Nagrodą dla członków EKOzespołu jest indywidualne nagroda rzeczowe o wartości do 2000 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych) brutto (wartość podzielona proporcjonalnie na każdego członka EKOzespołu). 

• Nagrodą dla Opiekuna EKOzespołu jest nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.  

2. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny. 

3. Ze względu na możliwą i nieprzewidywalną w chwili rozpoczęcia Konkursu sytuację epidemiologiczną w kraju związaną 
z COVID – 19 o formie i sposobie przekazania nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni na 2 tygodnie przed 
przekazaniem nagród. 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

1. Dane uczniów biorących udział w Konkursie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

2. Administratorami danych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzycka 27 oraz AURAEKO BATERPAK 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzycka 27. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w celach 
operacyjnych i marketingowych Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym 
do realizacji Konkursu jest warunkiem przystąpienia do Konkursu. 

4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione: 

a. podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora; oraz organizacją 
Konkursu, 

b. podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora  

c. na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez 
podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych, 

d. innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w zakładce Aktualności na stronach internetowych www.auraeko.pl 
i  www.auraekoopakowania.pl oraz w siedzibie Organizatorów.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym 
czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego Uczestników.  

3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę uczestnika na wiążącą treść Regulaminu. 

5. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w projekcie w przypadku naruszenia przez niego 
postanowień zawartych w Regulaminie.  

6. Koordynatorem konkursu ze strony Organizatorów jest Beata Klapa (Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej)  
tel.: (22) 313 01 84 lub tel. kom.: 609 760 032, e-mail: bklapa@auraeko.pl. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 
obowiązujących ustaw.  

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.  

 

Warszawa, 30 września 2022 r. 
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Zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu „Dobra AURA włącza EKOmyślenie” edycja 2022 

 

HARMONOGRAM KONKURSU: 

 

 

1. 30 września 2022 - oficjalny start Konkursu. 

2. Do dnia 31 października 2022 - przesyłanie przez Opiekuna EKOzespołu Zgłoszeń udziału w Konkursie. 

3. Do 30 listopada 2022 - przesłanie do Organizatora Wykonanego przez EKOzespół Zadania Konkursowego - 

nagranego utworu muzycznego. 

4. Do 9 grudnia 2022 - rozstrzygnięcie Konkursu. 

5. Wręczenie nagród nastąpi najpóźniej 17 grudnia 2022. O formie i sposobie przekazania nagród zwycięzcy zostaną 

powiadomieni najpóźniej tydzień przed przekazaniem nagród. 

 

 


